
רשימת מדריכים

התמחות  (ילדים, מתבגרים מבוגרים ) עיר הגדרה [עמית בכיר, פסיכופסיכואנליטיקאיטלפון שם מלא

ילדים, מתבגרים, מבוגרים אבן יהודה 054 979-9143 עמית בכיר גילעד עובדיה

מבוגרים גבעת המורה/תל אביב 525530732 פסיכואנליטיקאית מנחה עדנה לב בור

מבוגרים ומתבגרים. גבעתיים 052- 5789900 עמיתה בכירה עדי מרגלית עזר

ילדים מתבגרים ומבוגרים גבעתיים 544213095 פסיכואנליטיקאית שרון קורן לזרוביץ

מבוגרים גבעתיים 052-2442014 פסיכואנליטיקאית תמר סיני

ילדים, מתבגרים ומבוגרים הוד השרון 545868252 פסיכואנליטיקאית חני גרינברג

מתבגרים,מבוגרים הוד השרון  546612432 עמיתה בכירה אילנה אילתי שליט 

ילדים, מתבגרים ומבוגרים הרצליה 544784267 פסיכואנליטיקאית מנחה איריס לרמן
מבוגרים וילדים בגיל הרך  הרצליה 542209337 עמיתה בכירה ונסה פרמינגר-רובין

ילדים ,מתבגרים ומבוגרים הרצליה 522749454 פסיכואנליטיקאית מנחה מיכל זלינגר

מבוגרים, הורים הרצליה 054-4242687 פסיכואנליטיקאי  מקסים בן אמו

מבוגרים ומתבגרים הרצליה 050-5730517 פסיכואנליטיקאית נריה קרין

מבוגרים, מתבגרים, הורים הרצליה פיתוח 523975327 עמיתה בכירה אורנה שרצקי

מבוגרים זכרון יעקב 523695370 פסיכואנליטיקאית רז קופר-אדר

מבוגרים חגלה עמק חפר, 507548165 פסיכואנליטיקאית מנחה  שרי ציבולסקי

ילדים, מתבגרים ומבוגרים חיפה 050-2246734 עמיתה בכירה נחמה אורדע - ד"ר

מבוגרים חיפה 052-6818830 עמיתה בכירה דבי הס אל-יניב

מבוגרים ונוער חיפה , תל אביב 525670808 פסיכואנליטיקאית מנחה  שושי סיון

מבוגרים ונוער טבעון 506433034 עמיתה בכירה שרית בורשטיין כהן

מתבגרים,הורים,מבוגרים ירושלים 508573456 פסיכואנליטיקאית   אורנה קיסלסי

מבוגרים  ירושלים 523800701 עמיתה בכירה דבורה רוזנר ווקס 

ילדים, מתבגרים ומבוגרים ירושלים 507558964 פסיכואנליטיקאי מנחה הילל וייס

מבוגרים ונוער ירושלים 546481464 עמית בכיר יואב אנטמן

מבוגרים ירושלים, תל אביב 054-7986500 פסיכואנליטיקאית דפנה לדין גורקין

מבוגרים כפר-ביל״ו-  ותל-אביב 545662122 פסיכואנליטיקאית עפרה שדות

ילדים מתבגרים ומבוגרים כפר סבא 523729986 פסיכואנליטיקאית מנחה מיכל הסל קומורניק

מבוגרים כפר סבא 054-4302298 פסיכואנליטיקאית ענת פרי

מבוגרים כפר סבא 508312382 פסיכואנליטיקאית מנחה רות שוודרון

מבוגרים כפר שמריהו 544983742 פסיכואנליטיקאית מנחה גבי מן

מבוגרים וזוגות  מודיעין מכבים רעות  509263079 עמיתה בכירה מלכה דים

ילדים  ומבוגרים מודעיין  ;    מבשרת ציון 508646493 פסיכואנליטיקאית טובה זלץ

מבוגרים וילדים משמר העמק 523481290 עמיתה בכירה מיכל לב-ארי

מבוגרים וזוגות צפון תל אביב 054-7994786 פסיכואנליטיקאית גדית אוריין

מבוגרים וזוגות קרית  אונו  524884300 עמית בכיר מוטי שובל

ילדים, מתבגרים ומבוגרים קרית ביאליק 522839296 עמיתה בכירה שושנה פרג

ילדים מתבגרים ומבוגרים ראש העין 544450138 עמיתה בכירה תמר פריד

מבוגרים רחובות 544282830 פסיכואנליטיקאית מנחה דר חנה אולמן

ילדים ומבוגרים רחובות 524661733 פסיכואנליטיקאית  חיה מרטון

מבוגרים. רחובות. 544755922 עמית בכיר יהונתן כהן.

ילדים מתבגרים מבוגרים רמות השבים 544787665 פסיכואנליטיקאית מנחה רחל קלע

מבוגרים רמת גן 526573363 עמיתה בכירה אלינור גוריון בשן

מתבגרים, מבוגרים,זוגות רמת גן 507302723 עמיתה בכירה לילך שלו

מבוגרים מתבגרים וילדים רמת גן 052-3693493 פסיכואנליטיקאית סמדר ריינר

מתבגרים ומבוגרים רמת השרון 544459506 עמיתה בכירה אמינה טייבר

ילדים, מתבגרים ומבוגרים רמת השרון 523223214 פסיכואנליטיקאית ענת קנדר

מבוגרים ומתבגרים תל-אביב 523421933 פסיכואנליטיקאית אלי הימן

מבוגרים, ילדים, מתבגרים  תל-אביב /מתן 050-5510008 פסיכואנליטיקאית מנחה  יעל שנהב שרוני

מבוגרים ומתבגרים תל אביב 054-5500286 עמית בכיר אורי נח

מבוגרים ומתבגרים תל אביב 054-4664100 פסיכואנליטיקאית  איה בירגר

מבוגרים תל אביב 054-7400152 עמיתה בכירה אילנה מישאל

מבוגרים תל אביב 507340622 עמיתה בכירה אריאנה גוטמן

מתבגרים ובוגרים תל אביב 505155525 עמית בכיר גידי לוין

מבוגרים תל אביב 052-5564554 פסיכואנליטיקאי גיל אלקן -ד"ר 

מבוגרים תל אביב 548016303 פסיכואנליטיקאית מנחה גילה עפר  - ד"ר 

מבוגרים תל אביב 052-2650023 פסיכואנליטיקאית מנחה חווה ינאי מלאך

ילדים, מתבגרים ומבוגרים תל אביב 0522-319268 עמית בכיר יניב כץ

מבוגרים תל אביב 052-8800533 פסיכואנליטיקאי מנחה מיכאל שושני - ד"ר 

ילדים ,מתבגרים ומבוגרים תל אביב 507558824 פסיכואנליטיקאית מנחה מיכל חזן

ילדים ,מתבגרים ומבוגרים תל אביב 050-5677890 פסיכואנליטיקאי  מרווין מילר

ילדים, מתבגרים ומבוגרים תל אביב 054-4859515 עמית בכיר צביקה שורצמן

ילדים, מתבגרים ומבוגרים תל אביב 052-4682700 עמית בכיר רון גרינוולד

מתבגרים ומבוגרים תל אביב 052-2746398 פסיכואנליטיקאית רות ברקן

מבוגרים תל אביב 522241407 פסיכואנליטיקאית מנחה רות לביא

ילדים , מתבגרים ומבוגרים תל אביב  525400371 פסיכואנליטיקאית מנחה יפה פרץ צדוק

תל אביב                                             מבוגרים 522324607 פסיכואנליטיקאית מנחה אירית טלר

ילדים, מתבגרים, מבוגרים תל אביב, גבעתיים 054-3012630 עמית בכיר מושיק עובדיה

מבוגרים וזוגות תל מונד 052-2521585 פסיכואנליטיקאית דבורה צלנר

מבוגרים ומתבגרים תל מונד 505289016 פסיכואנליטיקאית מנחה סמדר אשוח


